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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 لبس :باب، و اإلحرام في المصبغة الثياب لبس :باب، و اإلحرام في الثياب لبس من عنه ينهى ما :بابشرح: 
 .وجهه المحرم تخمير :باب، و المنطقة المحرم

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 سم.
 هللا إليك. أحسن

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجالل واإلكرام، واغفر للسامعين يا حي يا  ،اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه

 قيوم.
 :-رحمه هللا تعالى- قال المؤلف

 اإلحرام في الثياب لبس من عنه ينهى ما :باب
صلى - هللا رسول سأل رجاًل  أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

 القمص تلبسوا ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ؟الثياب من المحرم يلبس ما -هللا عليه وسلم
 من أسفل وليقطعهما خفين فليلبس نعلين يجد ال أحد إال ،الخفاف وال البرانس وال السراويالت وال عمائمال وال

 ((.الورس وال الزعفران مسه اشيئً  الثياب من تلبسوا وال ،الكعبين
 لم ومن)) :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن ذكر عما -رحمه هللا تعالى- مالك سئل :يحيى قال
صلى هللا عليه - النبي ألن ؛سراويل المحرم يلبس أن أرى  وال ،بهذا أسمع لم :فقال ((سراويل فليلبس ازارً إ يجد

 ولم ،يلبسها أن للمحرم ينبغي ال التي الثياب لبس من عنه نهى فيما السراويالت لبس عن نهى -وسلم
 .الخفين في استثنى كما فيها يستثن  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 .اإلحرام في الثياب لبس من عنه ينهى ما :باب"
: لم أقف على اسمه يقول الحافظ ابن حجر " رجاًل  أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

والمراد به  ؟الثياب من المحرم يلبس ما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لسأ بشيء من الطرق، أن رجاًل 
الرجل، المراد بالمحرم هنا الرجل، بدليل الجواب، وال يلتحق به المرأة، يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة أن 



2 
 

 ،لخمر على الرؤوسوالعمائم والسراويل، العمائم هذه خاصة بالرجال، لكن اتلبس جميع ما ذكر من القمص 
 ما يمنع من الرجل إال ما يشتركان فيه من شيء مسه الزعفران والورس ال تلبسه المرأة.وتلبس  ،تلبس الخفاف

يقول العلماء: هذا من باب أسلوب الحكيم، أن  ((القمص تلبسوا ال)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
ألن  ))ال يلبس((فقال:  ؟أولى منه بالجواب، ما يلبس المحرميسأل السائل عن شيء ويجاب بغيره؛ ألن غيره 

 ؛الذي يلبسه غير محدود، والذي ال يلبسه محدود، فالمحدود هو الذي يعتنى به، بحيث يبقى البقية على األصل
ب التعديل، ما يقولون: فالن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولذا ال تجدون األئمة في الجرح والتعديل يذكرون أسبا

ي ويجاهد ويفعل ويترك، ما يقولون هذه األمور، ما يذكرون أسباب التعديل؛ ألنها هي األصل ف بر والديهوي
ألنها هي  ؛ألنه محصور، ضعيف لكذا فقط، أما أسباب التعديل ال يذكرونها ؛المسلم، لكن يذكرون ما يجرح به

 األصل في المسلم.
  ....طالب:...

 ال، ال ما هو صحيح.
لرواية يطلب لها العدل، والعدالة أمر وجودي، فال بد أن يعدل، ال بد أن ينص على تعديله، لكن لكن يبقى أن ا

ال عدل خالص يكفي، لكن ما يقول :ما ينص على تعديله لكذا، إذا قال اإلمام ثقة، يعني يطلبون تفسير  :ثقة وا 
هو األصل، يعني إذا قال أحمد: ثقة، ألنه  ؛الجرح، وال يطلبون تفسير التعديلالجرح، أهل العلم يطلبون تفسير 

صلي ويصوم ويحج وال يرتكب لماذا؟ لماذا ثقة؟ ألنه مسلم ي ،أحمد ثقة يب تقول:طوقال أبو حاتم: ضعيف، 
يؤثر في الرواية ويضعف الراوي  اهذا األصل، لكن ضعيف لماذا؟ ال بد من تفسيره؛ ألنه قد يرى سببً  ،محرمات

من يذكر سبب  ؟بن عمرو، وسبب تضعيفهه المنهال في ان حزم ضعف حديثً ، اباوهو في الحقيقة ليس سببً 
 تضعيفه؟
  ....طالب:...

أنت  ؟تقول بالطنبور ماذاال، سمع من بيته صوت الطنبور، طيب يا ابن حزم يركب برذون،  الذي وما ه ،ال
كل ما ورد فيه من األحاديث كله حالل، ويرى أن  ؟ نعم يرى الغناء من جميع أبوابه وآالتهتقول؟ نعم ماذاأصلك 

ال تضعفه؟ ي غموضوع، اآلن تب ألنه يرى تحريم الطنبور، لكن معه وجه؛  ضعفه الذيتضعف وتوثق الرجل وا 
حينما يناقش ابن حزم في  رح وليس بجارح،ير الجرح، ال بد منه، قد يقول بجولهذا أهل العلم يعتنون بتفسأنت؟ 

في  اونوافق ابن حزم على تضعيفه، لكن ينظر أيًض  ريم الطنبور مثاًل نرى تح نحنمثل هذا يناقش من وجه، ال، 
ال تجرح ؟ألنه إذا جرح هذا بالطنبور كيف يقال فيك أنت يف؛سبب التضع فالذي  ؟ما يجرح لماذا ؟ يجرحتوثق وا 

من  سئل ما يلبس المحرم -عليه الصالة والسالم-جر الكالم الحيد عن السؤال بالمطابقة إلى األهم، فالنبي 
تكلم  ألنك تسمع الجوال على الموسيقى ؛اآلن ارتفع شأن ابن حزم ))ال تلبسوا القمص((الثياب؟ فقال رسول هللا: 

 اولدك يضربك كف   قال: خلطيب ابن حزم  في الموسيقى، نقول: ل: وهللا ابن حزم إمام ما يرى شيًئاصاحبك يقو 
تغوط في اإلناء لكن ما يبول فيه، نعم يعني كيف شيء، لكن ما يقول لك: أف، ترضى؟ خل الولد ي هوال في

 ماالمسألة هوى، يعني الذي يوافق هوانا نأخذ به، والذي ال يوافق  تيعني صار  ؟نرتضي بمثل هذه األمور
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نأخذه، صار الدين هوى، واإلشكال أنه يقول مثل هذا الكالم عوام، ما هم من أهل النظر، يعني لو كان من أهل 
امي يقول لك: وهللا ابن حزم لالجتهاد، لكن ع األمر سهل، إذا كان أهالً  ،اده إلى حل هذا األمروأداه اجته النظر
على اإلنسان أن  ،في الموسيقى، أنت تقتدي بابن حزم في كل شيء أو فيما يوافق هواك؟ ال ًئاوما يرى شي إمام

جاءني ، ا، ألن أنت سمعت فالنً ..لذيهذا الشيء ا، -عليه الصالة والسالم-لما جاء عن النبي  ايكون هواه تبعً 
 التيالسنين  تقول: الشيخ فالن ما يرى زكاة الحلي، قلت: وأنت   ،رأيك ما، امرأة تقول: ...الشيخ فالن واحد قال:

ما أرى زكاة الحلي على  ابهذا اإلشكال، قلت: أنا أيًض  ليسعمرنا نزكي، وهللا كل  تقولون؟ قالت: ماذافاتت 
عثيمين بكفة؛ ألن المسألة مسألة  تقولين بكفة، وحطي ابن باز وابن الذيحطيني أنا وفالن  سبيل اإللزام، لكن

ذا ما جاز له قال: ال شيء، ان يتبع هواه دين ما هي بهوى، ما هو باإلنس إذا أجاز له فالن قال: إمام، وا 
 ،هذا أرجح في باب كذا، أرجح والعامي يلزمه اتباع األوثق، وال يكلف أن ينظر في الموازين الشرعية الدقيقة أن

ألن  ؛قل من فالن إلى عالنالحمد هلل، أما كونه ينت ،ال، يعني استفاض بين الناس أن هذا إمام تبرأ الذمة بتقليده
 هذا الذي ال ينبغي. ،هذا وافق هواه وهذا ما وافق

 الكالم بديع من الجواب ذاهيقول النووي: قال العلماء:  ))ال تلبسوا القمص((: -عليه الصالة والسالم-فقال 
 كذا يلبس ال :فقال ،منحصر فغير الجائز الملبوس وأما به، التصريح فحصل منحصر يلبس ال ما ألن ؛وجزله

 ،ائة سنةثم ظهر بعد م مما يلبس ا، خمسين نوعً مثاًل  ان نوعً ؛ ألنه لو بين مما يلبس عشريسواه ما ويلبس أي
ال أمور ،ألف سنة ،مائتي سنة  ما تلبس؟ ألنها ما نص عليها، في ضمن الملبوس، يعني لو كان هل تلبس وا 

ثم قد تكون هذه أمور عارضة تنقرض فيما بعد  -عليه الصالة والسالم-الجواب بالمطابقة تقيدنا بما ذكره النبي 
غيرها ثم يحصل اإلشكال، يحصل إشكال كبير إذا انقرضت هذه األمور المنصوص عليها، لكن نص  يءويج
ما  ((وال العمائم)) ،وهو ما يخاط على قدر البدن ((ال تلبسوا القمص)) ،ال يجوز لبسه والباقي تتركهى ما عل

جمع سراويل، يعني المفرد سراويل، وجمعه سراويالت، فال  :السراويالت ((وال السراويالت)) يغطى به الرأس
بدن، وله كمان تدخل فيهما من الوالمقصود بالسراويالت ما يغطي النصف األسفل  ،تلبس، ال يلبسها الرجل

منها ما يسمى بالنقبة، وهو سروال ليس فيه أكمام مفتوح وال كرسي،  األرجل، السراويالت أنواع حتى ذكروا
 .نعم الوزرة ؟يسمونه النقبة، ذكره األزهرية وغيره، أنه على هيئة

  ........طالب:
أفتت لهم، المقصود أن هذه هودجها  للذين يرحلون  -ارضي هللا عنه-ال، التبان سروال قصير أفتت به عائشة 

 الوزرة التي تشبه تنورة النساء داخلة في السراويل؛ ألنها نوع من السراويل كما نص عليه أهل اللغة.
وال ))مما يلبس فوق الرأس مما هو مخيط متصل بالثوب، هذا موجود عند المغاربة كثير هذا،  ((وال البرانس))

 مسه اشيئً  الثياب من تلبسوا وال ،الكعبين من أسفل وليقطعهما ،خفين فليلبسيجد نعلين الخفاف إال أحد ال 
 .((الورس وال الزعفران

يعني يلزمه أن يلبس خفين؛ ألن  (فليلبس)الالم الم األمر  الالم هذه؟ ((خفين فليلبسإال أحد ال يجد نعلين ))
لكن األصح  ،نعم األكثر على أنه لإلباحة ؟حكمه يكون  : هو أمر بعد حظراألصل في األمر الوجوب، أو نقول
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هذا في  ((أسفل من الكعبين)) لالم هذه الم األمرا ،اأيًض  ((وليقطعهما))يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر،  أنه
عندنا حديث ابن عمر فيه األمر بالقطع، وحديث ابن عباس وغيره فيه اإلطالق بدون أمر حديث ابن عمر، 
بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وحديث ابن  -عليه الصالة والسالم-بن عمر قاله النبي بالقطع، حديث ا

عندنا حمل المطلق على المقيد، حديث ابن عمر مقيد بالقطع، ننتبه لمثل هذا االختالف، عباس قاله بعرفة، 
لمقيد فيلزم القطع، حديث ابن عباس مطلق، اتفقا في الحكم والسبب على القاعدة أنه يجب حمل المطلق على ا

على قاعدة حمل المطلق على ور على هذا لزوم القطع، وهو الجاري وبهذا قال األئمة الثالثة، يعني الجمه
ما يرى القطع، يلبس من غير قطع، طيب اإلمام أحمد يرى حمل المطلق  -رحمه هللا-طيب اإلمام أحمد المقيد، 

سخ، كيف؟ يقول: هذا قيل النص ما يرجح عنده القول بالنعلى المقيد في مثل هذه الصورة، لكن اعترى هذا 
وهذا بعرفة، وقد حضر بعرفة أعداد هائلة لم تحضر ما قيل بالمدينة، وعرفة هي وقت البيان، وقت  بالمدينة

ألنه لو قدر أنه حضر نسبة عشرة بالمائة المدينة وتسعين بالمائة يحتاجون إلى بيان، أهل  ؛الحاجة إلى البيان
؛ ألنه حصل مقيد وأطلق في بقية النصوص، يحمل المطلق على المقيد إذا حصل البيان في موطن يكفيلم الع

ال  ، لكن يوجد عام ويوجد خاص، يوجد مطلق ، وال وجد عام أصاًل لما وجد مطلق أصاًل وال يلزم التكرار، وا 
مل المطلق عليه، لكن هذا ما يكفي عند أهل العلم في ح حصل التقييد ولو في مناسبة واحدةفإذا ويوجد مقيد، 

هذه من وجهة -ينتهي اإلشكال، لكن اعترى و بين هذين النصين من تعارض األصل يحمل المطلق على المقيد 
اعترى هذا المسلك عنده ما يرجح القول بالنسخ، يقول: حضر أعداد هائلة في  -رحمه هللا-نظر اإلمام أحمد 

إلى  -رحمه هللا تعالى-وز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاستروح عرفة وال بين لهم، وهذا وقت حاجة، وال يج
القول بالنسخ، وأنه ال يلزم القطع، وأضاف إلى ذلك نصوص النهي عن إتالف المال، قطع الخف إتالف، إذا 
أضيف إلى ذلك كونه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ترجح عنده عدم القطع، وأن األمر بالقطع 

المتأخر ينسخ المتقدم، هذا يتفقون عليه حتى بقية األئمة، يتفقون عليه، لكنهم يرون أنه ال يلجأ  ،نعممنسوخ، 
إلى النسخ إال إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد؛ ألن حمل المطلق على المقيد نسخ 

مع ال شك أنه أولى من القول بالنسخ، لوال والج ،جزئي، التقييد نسخ جزئي، والقول بالنسخ نسخ رفع كلي للحكم
 ،ما أبداه اإلمام أحمد من تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يلزم أن الناس كلهم بلغهم القطع الذي قيل بالمدينة

يعتري بعض القواعد المتفق عليها ما يعتريها في قضايا يعني قد تكون مثل هذه فيها ما يرجح عدم إجراء  افأحيانً 
والعام  الكن إذا كان الخاص مفهومً األصل أن الخاص مقدم على العام، إذا وجد عام وخاص،  فمثاًل  القواعد،
تعارض أكثر من قاعدة، فهذا هو  ،كيف نرجح؟ ألن اآلن هنا تعارض أكثر من قاعدة، في نصنا ا،منطوقً 

قد يكون ثل هذه الصورة السبب الذي جعلهم يختلفون، اإلمام أحمد يوافق على حمل المطلق على المقيد، في م
؟ تأخير البيان عن ماذالكن اعتراه  ،لالتحاد في الحكم والسبب، إجماع هذا حمل المطلق على المقيد اإجماعً 

ذا كان وقت الحاجة، وهذا ال يجوز عنده وال عند غيره من األئمة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد، إ
ال عام   انقدم خاص   اوالعام منطوقً  االخاص مفهومً  المنطوق يقدم على المفهوم لكن يقولون: الخاص مقدم  ؟اوا 

عام،  ))إن الماء طهور ال ينجسه شيء((حديث أبي سعيد:  ، مثاًل اعلى العام، فيختلفون في مثل هذا أيًض 
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 من أوصافه، ماء اوحديث ابن عمر في القلتين خاص، فإذا كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئً 
نه دون : إأو نقول : إن الماء طهور ال ينجسه شيءمن أوصافه، هل نقول ليل دون القلتين نعم وما غيرت شيًئاق

بالمفهوم، داللته على  ،مفهوم ألن داللة حديث ابن عمر على هذا بالخاص أو نعمل بالمنطوق؟ القلتين؟ عماًل 
ن كان مفهو أو نقدم ال : نقدم العام ألنه منطوق هذا بالمفهوم، فهل نقول ن كان خاص  امً خاص وا   ا، نقدم المفهوم وا 

يصححه ويعمل بمنطوقه  -رحمه هللا-ألنه خاص، هذا على القول بتصحيح حديث القلتين؛ ألن شيخ اإلسالم 
وألغى مفهومه وافق منطوق حديث أبي سعيد، وهو قول اإلمام يلغي المفهوم، فإذا عمل بمنطوقه دون مفهومه، 

لألئمة الثالثة، وتجدون في المذاهب في مثل هذه المسائل أشياء يعني كثيرة، كان  اخالفً  ،-رحمه هللا-مالك 
ترك الوضوء مما مست النار، نعم، يعارضه التنصيص  -صلى هللا عليه وسلم-آخر األمرين من رسول هللا 

 ؟ماذامن لحم اإلبل على لحم اإلبل، عندنا متقدم ومتأخر، آخر األمرين ترك الوضوء، فعلى هذا نقول: الوضوء 
 طالب:........

ما هو آخر األمرين، منسوخ؛ ألن آخر األمرين ترك الوضوء، لكننا نقول: إن آخر األمرين عام، ولحم اإلبل  ،ال
خاص، فهل نقدم المتأخر أو نقدم الخاص؟ نظير ما عندنا هنا، فهذه المسائل ترون من مضايق األنظار ما هي 

ولذلك األئمة  ؛ال، هذه تحتاج إلى مزيد عنايةبساطة، ل بها طالب علم بأدنى بمسائل سهلة يعني ممكن يقو 
الكبار اختلفوا فيها، يعني ما يختلفون في أن المنطوق مقدم على المفهوم، وال يختلفون في أن المتأخر ينسخ 

رجيح بأدنى شيء إلى الت اوهكذا، لكن يستروحون أحيانً  ون في أن المطلق يحمل على المقيدالمتقدم، وال يختلف
ولذلك مثل هذه  ؛لوجود التعارض الذي يجعل القولين على مستوى واحد، فكل يرجح ما يشاء بأدنى شيء

 ،المسائل ال تجزم بأن قول الجمهور هو الراجح أو قول أحمد هو الراجح، نعم؛ ألنها مسائل من مضايق األنظار
 ماذا ؟ء األلوف المؤلفة الذين حضروا ما سمعوا الكالموعرفنا ما فيها، يعني من قال بالنسخ له وجه، يعني هؤال

 ؟؟ نعمهؤالء قال لهم
 طالب:.......
 بدون قطع.

 طالب: والموقف مظنة أحكام.
بال شك، هو البيان هذا وقته، ألوف مؤلفة حضروا ما سمعوا األول، لكن بالمقابل األئمة اآلخرون يقولون: ما 

 ؟ة، خالص علم واستقر يكفي، نعميلزم أن يكون القيد يذكر في كل مناسب
  ....طالب:...

 ضاق الوقت؟ ما المقصود بـ
 .....طالب: يعني بعرفة ما يمدي

 ؟ما يمديكيف 
 طالب: هم يقولون: السعة في المال هذا الذي أعرف، ما هو السعة في الوقت.

 ؟ أنت نظرت إلى كثرة الناس بعرفة.سعة الوقت
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 ... ......طالب:
ال سعة، نرجع  :لو قلنا بهذا ما قلنا ،-رحمه هللا-، نرجع إلى رأي أحمد اإذن ما تحتاج قطعً  إن المسألة ضيق وا 

 إلى قول اإلمام أحمد، اإلمام أحمد مدعوم بتأخير البيان والنهي عن إضاعة المال هذا الذي يرجحه.
 . .....طالب:..
ما قال أحد تلبس مع وجودها، الكالم  ؟هاما يمكن، ال، مع وجود ،ي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ الغأنت تب

 فيمن لم يجد النعلين.
 . .....طالب:..

 ين؟أ
 طالب: يلزم بالشراء؟

يلزم بالشراء، بقيمة المثل يلزم، كما يلزم بشراء الماء للوضوء يلزم بالواجبات، بقيمته المعتادة، بما ال يشق عليه، 
أن شريعتنا جاءت  -الحمد هلل-ه الناس، لكن مع ذلك يعني ما هو من متطلبات اإلحرام، هذا جبلي يحتاجون

 باليسير.
في مغاط  فماذا يقال عن اإلحرام الذي خيطت أطرافه ووضع له ،للمحرم اسروال النقبة ممنوعً : إذا كان يقول

 اآللة وجيوب للمفاتيح والجوال؟
 هذا هو النقبة هو نفسه.

نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ  ))وال الورس(( فران معروفالزع مسه الزعفران(( ا))وال تلبسوا من الثياب شيئً 
إن شاء هللا -يأتي مزيد ذكر له  ؟أو للون  حة فيدخل في منع المحرم من الطيبوهل المنع من أجل الرائ ،به

 .-تعالى
 فليلبس اإزارً  يجد لم ومن)) :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن ذكر عما مالك سئل" :يحيى قال

 -مارضي هللا عنه-في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس  "بهذا أسمع لم :-رحمه هللا- فقال ((سراويل
 فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين(( ا))من لم يجد إزارً قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 

نه ال يحيط بالدين، ال يمكن مخرج في الصحيحين وغيرهما، هذا يدل على أن اإلمام مهما بلغت منزلته فإ
طالب العلم، هذا ليعرف  ني قد يخفى عليه ما يوجد عند صغاراإلحاطة، يعني هؤالء األئمة الكبار الجبال يع

جل -اإلنسان قدر نفسه، ومجموع ما أوتيت األمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول هللا 
بعض الناس إذا حفظ له مسائل أو بضع مسائل  [( سورة اإلسراء58)] {ْلم  إ الَّ َقل ياًل }َوَما ُأوت يُتم م  ن اْلع  : -وعال

 على اإلنسان أن يعرف قدر نفسه. ،انتفش، وصار إمام الدنيا، ال
جاءت بعد مالك، يقول: لم  ،هذا اإلمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، ومعروف أن الصحيحين وغيرهما

ن استدرك عليههللا أعلم، أو ما سمع :أن يقول اإلنسان أسمع بهذا، وال ضير ، الشيخ ابن باز ت، أو لم أسمع، وا 
ال، سئل عن معن بن زائدة هل هو  ،يعني ما هي في آخر حياته في آخر حلقة من الحلقات -رحمه هللا-

ال  ال تابعي وا  المذيع: نمسح ، في آخر الحلقة قال -إن شاء هللا-هو؟ قال: ما أدري، نبحثه  منصحابي وا 
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، ايعني تتصور بشخص أنه محيط بالدنيا كلها؟ أبدً  ؟المانع ما، خليه يجلس االسؤال، قال: ال، ال تمسحه أبدً 
، اإلمام مالك يقول: لم أسمع بهذا، يقول: وال أرى اجد   يعرفون أن معن بن زائدة متأخروتجد آحاد طالب العلم 

ابن عمر، يعني في حديث  ،نهى عن السراويالت -لصالة والسالمعليه ا-أن يلبس المحرم سراويل؛ ألن النبي 
 كما فيها يستثن   ولم ،يلبسها أنيعني ال يجوز للمحرم  للمحرم ينبغي ال التي الثياب لبس من عنهفيما نهى 

 يقول: إنه ما استثنى في السراويل مثلما استثنى في ))إال أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين(( الخفين في استثنى
 .-رحمه هللا تعالى-النعلين، وعرفنا أنه استثنى مما خفي على اإلمام مالك 

 نعم.
 أحسن هللا إليك.

قضية اآلن الذين يمنعون من شرب الزعفران يمكن يأتي متأخر  -أخشى أن يفوتنا شيء-طالب: لكن يا شيخ 
 ....لكن هل
 مثاًل  ااستعمل عالجً أو حتى لو  اماله طيبً ن الطيب في استعحرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع مالم   ؟الشرب

لكن ال شك أنه إذا قصد به تطييب  ؟وال معنى الطيب ال على هيئته أو استعمل في طعام وال يقصد به الطيب
 .الرائحة والنفس وكذا فهو طيب مهما كان

 طالب:.......
 ؟رائحته ؟وال يظهر أثره

 طالب: كيف يعني؟
من أجل أن يطيب  مثاًل تطييب الطعم في القهوة  قصد مثاًل طيب،  لرائحة فهويطبخ، على كل حال إذا قصد به ا

 ال بأس، هذا ما هو بطيب، وال في معنى الطيب. طعم القهوة
  ....طالب:...

لكن ال يقصد به الطيب، يقصد به الطعم، أما لو  ؟المانع ما ،في القهوة ضعونه، ماء الورد طيب يماء الورد مثاًل 
 ...أجل أن يظهر النفس. قصد به الطيب من

 ....المعتدة. اطالب: مثل المحادة يعني اآلن تأتي كثيرً 
كالم على كونه يتطيب، في إشكال، لكن ال هالمهم ال يطيب بدنه وال ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم ما في

 ...يشم الريحان. البخاري 
 رب قهوة بها زعفران؟هل تش ،ايأتي السؤال كثيرً  كطالب: مثل المعتدة أحسن هللا إلي

 رائحة ما هو بالرائحة الطعم، نعم؟إذا ال تقصد به الطيب تقصد تطييب ال
  ....طالب:...

 مقصود الطيب، نعم. ال ،ال مقصود الصابون وما الصابون 
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 أحسن هللا إليك.
 اإلحرام في المصبغة الثياب لبس :باب

 رسول نهى: قال أنه -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 نعلين يجد لم من)) :وقال ،ورس أو بزعفران امصبوغً  اثوبً  المحرم يلبس أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا

 .((الكعبين من أسفل وليقطعهما خفين فليلبس
 عبد يحدث -رضي هللا تعالى عن عمر- الخطاب بن عمر مولى أسلم سمع أنه نافع عن مالك عن وحدثني

رضي - هللا عبيد بن طلحة على رأى -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا
 أمير يا :طلحة فقال ؟طلحة يا المصبوغ الثوب هذا ما :عمر فقال ،محرم وهو امصبوغً  اثوبً  -هللا عنه
 هذا رأى جاهاًل  رجاًل  أن فلو ،الناس مبك يقتدي أئمة الرهط أيها إنكم :عمر فقال ،مدر هو إنما المؤمنين

 من اشيئً  الرهط أيها تلبسوا فال ،اإلحرام في المصبغة الثياب يلبس كان هللا عبيد بن طلحة إن :لقال الثوب
 ".المصبغة الثياب هذه

 كانت أنها -مارضي هللا عنه- بكر أبي بنت أسماءأمه  عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .زعفران فيها ليس ،محرمة وهي المشبعات المعصفرات ثيابال تلبس
 يحرم هل ،الطيب ريح منه ذهب ثم طيب مسه ثوب عن -رحمه هللا- مالك سئل :-رحمه هللا- يحيى قال
 .ورس أو زعفران من صباغ فيه يكن لم ما نعم :فقال ؟فيه

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 .اماإلحر  في المصبغة الثياب لبس :باب"

 نهى: قال أنه -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 "ورس أو بزعفران امصبوغً  اثوبً  -كان أو امرأة رجاًل - المحرم يلبس أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 يصبغ به. وف، والورس نبت أصفر طيب الرائحةالزعفران معر 
  .....طالب:...

 ؟الصبغ ؟نعم
  .....طالب:...

فيه الثوب أو يخطط أو يقلم المقصود أنه صبغة، عبد الرحمن بن غطس الصبغ يوضع هذا النبت في ماء وي
فما أنكر  ((ما هذا؟)) :-عليه الصالة والسالم-جاء وعليه ردع، فقال له النبي و  -رضي هللا عنه-عوف تزوج 

نما علق به من المر  عليه، لكن العلماء قالوا: وال  أة، الرجل ال يلبس الثوب المزعفرلعله لم يقصد هذا الصبغ، وا 
 ما قصد. المعصفر، فقالوا: لعله لحقه من ثوب المرأة

 طالب: دليل أن عليه أثر.
 زادت الصفرة والحمرة اشتد المنع. نعم، فاألصل المنع، وكل ما ،أثر
 وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ((الكعبين من أسفل قطعهماولي خفين فليلبس نعلين يجد لم من)) :وقال
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 بن عمر أن عمر بن هللا عبد يحدث الخطاب بن عمر مولى أسلم سمع أنه نافع عن مالك عن وحدثني"
 .أحد العشرة المبشرين "هللا عبيد بن طلحة على رأى الخطاب

 ســــــعيد وســــــعد وابــــــن عــــــوف وطلحــــــة
 ..فهر......................وعامر    ج

  جج
 ؟ماذا

 ....................والزبير الممدح  ...................................
 

 فقال ،محرم وهو امصبوغً  اثوبً " بالجنة مظنة أن يقتدي به من رآه طلحة أحد العشرة المبشرين نالمقصود أ
المدر هو نعم كيف مدر؟  "مدر هو إنما المؤمنين أمير يا :طلحة فقال ؟طلحة يا المصبوغ الثوب هذا ما :عمر

ال مدر صارا المدر هنا؟ هو الطين األحمر، لكن  ما؟ ماذاطين، لكن هنا يقولون ال لطين، نعم إذا قيل: حجر وا 
، األصل أنها تكون في الكن تخالط بياًض  ،؟ حمرة، المغرة حمرةنعم ؟معنى المغرة ما ،يقولون الشراح: هنا مغرة

 للون، البياض الذي يخالطه األحمردم، هذه المغرة فكأن هذا الثوب مصبوغ بهذا االلبن الذي يخالطه شيء من ال
أئمة يقتدى " ال سيما الكبار منهم -عليه الصالة والسالم-يعني صحابة النبي  "فقال عمر: إنكم أيها الرهط"

ع منزلته إلى أن يكون ولذا على طالب العلم الذي ترتف ؛، يأتم بكم الناس، ويقلدونكمالناس بكم يقتدي أئمة "بهم
إنكم أيها " تكون دعوته بفعله قبل قولهيخشى من أثره على الناس، وأن  اعليه أن ال يزاول شيئً  ،ممن يقتدى به

 يلبس كان هللا عبيد بن طلحة إن :قالف الثوب هذا رأى جاهاًل  رجاًل  أن فلو ،أئمة يقتدي بكم الناس الرهط
الكالم هل عمر منع طلحة  ،"المصبغة الثياب هذه من اشيئً  الرهط أيها واتلبس فال ،اإلحرام في المصبغة الثياب

من أن يلبس هذا الثوب المصبغ أو لئال يقتدى به؟ يعني منعه لذاته أو خشية تعدي األمر إلى غيره؟ نعم خشية 
ال غير ممنوع، غير ممنوع من خالل كالم عمر  ااألمر، إذً تعدي  ، -لى عنهرضي هللا تعا-هذا اللون ممنوع وا 

رضي هللا -المانع؟ إذا كان ما هو ممنوع لذاته، لكن عمر  ما ،يقتدي بطلحة طيب يأتي شخص يصبغ بمدر
 ادام لبس طلحة ثوبً  ، وماامصبوغً  امن شدة احتياطه أن يأتي شخص يقول: إن طلحة لبس ثوبً  -تعالى عنه

راد عمر أأن يقع الناس في المحظور، ف هذا صفرة، إلى ؟ماذاهذا مغر، هذا مدر، هذا  بأي صبغ كان امصبوغً 
من هذه الثياب  اأيها الرهط شيئً فال تلبسوا " يحسم المادة، أن يحسم هذه المادةأن  -رضي هللا تعالى عنه-

 لئال يقتدي به جاهل، ويسترسل في الصبغ حتى يقع في المحظور. ؛فإنما كره ذلك "المصبغة
 المعصفرات الثياب تلبس كانت أنها بكر أبي بنت أسماء عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"

قالوا: إن المرأة والرجل يستوون في المنع من الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس، نعم،  "محرمة وهي المشبعات
وقالوا: إن هذا يستوي فيه الرجل  مسه الزعفران وال الورس(( ا))وال تلبسوا من الثياب شيئً في النص األول: 

عفران أو بز  امصبوغً  اثوبً  -كان أو امرأة رجاًل -أن يلبس المحرم  -صلى هللا عليه وسلم-مرأة، نهى رسول هللا وال
، هذا القول ذكره البخاري عن ذكره البخاري  اهنا أسماء بنت أبي بكر وهو أيًض  ورس، لكن الصبغ بغيرهما

، زعفران فيها ليس بغة المشبعة وهي محرمةبالثياب المص اى بأسً أنها ال تر  امعلقً  -ارضي هللا عنه-عائشة 
 ذلك تختلف عن الرجل فيه. تثنى بالنسبة للنساء من األصباغ الزعفران والورس وما عدافعلى هذا يس
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 يكن لم ما ،نعم :قال ؟فيه يحرم هل ،الطيب ريح منه ذهب ثم ،طيب مسه ثوب عن مالك سئل :يحيى قال"
))وال تلبسوا : -عليه الصالة والسالم-لو ذهب ريحه على ظاهر قوله يعني فيحرم و  "ورس أو زعفران صباغ فيه
ن الزعفران والورس وأجازه الشافعية إذا ذهبت ريحه؛ ألن الخالف في هل المنع ممسه الزعفران وال الورس((  اشيئً 

قى زعفران، بحيث إذا وجد لونه أو ريحه يسمى زعفران، نعم، يعني في الثياب، يب ؟اأو لهما معً  للون أو للريح
ن المقصود به الرائحة كالشافعية : إ، ولو ذهبت رائحته، وهذا وجه المنع المطلق منه، أما من يقولاويبقى ورسً 

ل بالماء ما فاحت رائحته فإنه يجوز عندهم، والحديث يتناول األمرين، يقولون: إذا ذهبت رائحته بحيث لو ب  
 لهذين الذين جاء النص عنهما. يتناول اللون ويتناول الرائحة ال سيما بالنسبة

لبس المعصفر المصبوغ باللون األصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير 
الزعفران والورس هذا أجازه الجمهور كما قالوا، مع أن الحنابلة يكرهون للمحرم وغيره بالنسبة للرجال لبس 

 المعصفر.
-يعني مثل الورس والزعفران، طيب وفيه الفدية، واستدلوا بإنكار عمر  "بالعصفر طي :وعن أبي حنيفة"قال: 

 يقتدي به تعقبهم ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئالة بن عبيد هللا في الكالم السابق، على طلح -رضي هللا عنه
قالوا:  الحنفية الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر، يقول ابن المنذر: تعقب الحنفية،

النص على الورس والزعفران الحنفية استدلوا بإنكار عمر على طلحة قالوا: أنكر العصفر طيب، وفيه الفدية، 
دام  عليه المدر، لكن وجه اإلنكار لئال يقتدي به جاهل، ال ألنه ممنوع لذاته على ما تقدم، فيظن الجاهل أنه ما

 البس المورس والمزعفر، فيتعدى أمره إلى الممنوع، وفي البخاري معلقً جاز هذا اللون يجوز غيره من األلوان، في
 ؟، نعماعن جابر: ال أرى المعصفر طيبً 

 .........طالب:
ضها إذا بخيتها مثل كثير من األطياب لها لون مثل األطياب الموجودة في األسواق لها ألوان، لها ألوان بع

م ، قالوا: يحر ..نهإالمقصود الرائحة؟ هذا محل الخالف، قلنا: هل المقصود اللون أو الكالم ، ..ومثل العصفر
 لمن؟ للشافعية. اولو ذهب ريحه خالفً  ولو ذهب ريحه على ظاهر النهي المعصفر والمزعفر

 أحسن هللا إليك.
 :المنطقة المحرم لبس :باب

 .للمحرم لمنطقةا لبس يكره كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 تحت المحرم يلبسها المنطقة في يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".بعض إلى بعضها يعقد اسيورً  اجميعً  طرفيها جعل إذا بذلك بأس ال نهإ": ثيابه
 .ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا: -رحمه هللا تعالى- مالك قال

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج، فيشد  ،ما يشد به الوسطموهي  "المنطقة المحرم لبس :باب"

 أو لكونه يحتاجها إلحراز نفقته كالعميان. ،ظهره بشيء
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وروي عنه  "للمحرم المنطقة لبس يكره كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
 فكأنه يرى أن لبسها من باب خالف األولى.، -وأرضاه تعالى عنه رضي هللا-الجواز 

بالحلي والثوب األسود والمورد والخف للمرأة، الحلي  ابأسً  -ارضي هللا عنه-عائشة  : ولم تر  افي البخاري معلقً 
لمنطقة على إال أنها ا جل، هذا شبيه بالمنطقةال على الر   الذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال، الخلخ

، لكنها -ارضي هللا تعالى عنه- اما يلبس في اليد ال ترى به بأسً  اجل، وأيًض وسط البدن، والخلخال على الر   
 ها.ؤ زينة ال يجوز إبداالنسبة للرجال األجانب؛ ألن هذا تحتاط ب

 تحت المحرم يلبسها المنطقة فيوحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول "
ال ال مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق  تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوميعني  "بذلك بأس ال نهإ: "ثيابه وا 

، وعلى افترض أنها هميان ومنطقة بنفس الوقت يشد بها الظهر، ويربط به اإلزار، ويضع فيه النفقة ؟الثياب؟ نعم
بمعنى  ؟ي هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثيابما يمنع؟ اآلن تحت الثياب يعن هفي هذا يكون فوق الثياب

ال ال؟ نقول:  اال أثر له؟ إذا كان مقصودً أن ما يلبس تحت الثياب  هل للرجل أن يلبس سراويل تحت اإلزار وا 
 هذا تحت ما يبين، هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم؟

 . .....طالب:..
 هل له أثر؟  ؟بحيث ال يرى  أثر كونه تحت الثياب مستخف   هل هذا له :لكن تحت الثياب هل نقول نعم،

  .....طالب:...
 الظهر، ويجمع أكثر من مصلحة. من أجليشده فوق الثياب  غي يشد شيًئايب الذيال، الغالب أن 

ه من فعد   .،يل إذا احتاج إليهاطالب: لكن لعل سعيد عنده طرف من حديث ابن عباس في لبس السراو 
 الحاجة.

هذه المنطقة، اجتمع في شد  اآلن نظر إلى مصلحة واحدة وهي شد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح فيهو  ،ال
يداع النفقة فيه؛ ألن التنصيص على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في  الظهر وشد اإلزار، وا 

 الحكم أو ال؟ 
  ........طالب:

 تحت المحرم يلبسها المنطقة فينه سمع سعيد بن المسيب يقول يقلده الناس؟ اسمع الكالم يقول: إيعني حتى ال 
نصوص  ولبسه فوق ثيابه، إذا عاملنا لفظه معاملة ةمنطق" يجوز، لكن افترض أنه جاء ببذلك بأس ال نهإ: "ثيابه

ذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم ،له مفهوم ومنطوق   ،نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة، وا 
ن كرهها هنا، لكن م سألة دليل هذا رأيه على كل حال، وابن عمر ما يرى بها بأس، يعني في قوله الثاني، وا 

السروال تحت الثوب، النقاب تحت  نحتاج إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما فوق الثياب، ونجري على هذا
وأحط الغطاء  اس نقابً ألب ،نا وهللا ما أشوفأ :الغطاء؛ ألنه يوجد من يفتي اآلن بالنقاب تحت الغطاء، تقول امرأة

زيد من الناس يلبس سراويل وفوقه اإلزار، إذا كان لهذا الكالم أثر؛ ألنه وجد من يقول: بأن ل اأيًض  فوقه، نقول:
، فهذا ي رى اإلزار ما  ا، نقول: أيًض رى ، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما تالنقاب تحت الغطاء ما فيه شيء
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إذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل االستعانة  وهي جعلنا نتكلم على قوله: تحت ثيابه، الذ
تكون تحت الثياب، ثم بعد ذلك نحتاج إلى رباط لإلزار، فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه  ا على متاعب الحجبه

يعني  يدخل بعضها في بعض، جمع سيريعني  "بعض إلى بعضها يعقد اسيورً  اجميعً  طرفيها جعل إذا"؟ تكفي
 اشمعً  من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة، يربط بعضها في بعض هكذا، لكن لو ما كانت السيور، كانت

 ال ما تصلح؟ا  تصلح و  ،يطبق واحد على الثاني مثاًل 
 . ....طالب:..

 ي تقول كذا أنت؟غتب ؟ا يجوزسيور، الشمع متقتدي بسعيد تقول: وهللا يقول: ي غأنت اآلن أنت تعرف تب
 .....طالب:...

 هذا الكالم، الكالم هل له مفهوم كل كالمه ذا؟ ، ألننعم
  .....طالب:...

 يعقد بعضها إلى بعض. اسيورً  اشرط، إذا جعل طرفيها جميعً ألن هذا  يقول: إذا جعل
 ....طالب:...

بدون سيور، أنت  ؟صار ماذا ،ه بطرفه الثانيوعقدت طرف اورخوً  اكبيرً  الو صار مشد  هي عبارة عن مشد، ال، 
 ؟االزم تسير سيورً طرفه نقول:  دت حزم ظهرك بشماغكأر  بالشماغ مثاًل 

 .......طالب:
، وأربطة ما هو برباط، اهذا الرباط، بعضها بعًض  ايعقد بعضها بعًض  ال طرفها سيورً رتبط اآلن، إذا جعاهذا  ،ال
 ف الثاني، هي تعقد على نصف البدنراويل حقيقة، ما له عالقة بالنصير أربطة، ال هي ما تشابه السصي تغتب

حاجة إذا احتيج الكالم على الهذا يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة، يستعان بها 
ال ال؟ آلمته ركبته ف امشد   وضعإليها، آلمه ظهره ف جود في ، مو اصحي   اعليها رباطً  وضعيلزمه شيء وا 

 الصيدليات.
 "يعقد بعضها إلى بعض افي المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه ال بأس بذلك إذا جعل طرفيها سيورً " :يقول

يقول ابن عبد البر: "فال تكره " ذلك في إلي سمعت ما أحب وهذا: مالك قال"يعني يدخل بعضها في بعض، 
يمكن إدخال بعضه في بعض، ولمن ينقل كراهته إال عن ابن إذا لم  مصار، وأجازوا عقدهعنده وعند فقهاء األ

عمر فيما تقدم، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة، سعيد منع العقد، 
تجعل في اإلحرامات وفي غيرها، بعضهم  تييعني يربط بعضها في بعض، اآلن في حكم العقد المشابك ال

يمسك به من  ومعروف المشابك الدبابيس الكالليبًء األعلى أو األسفل فيجعله كالمخيط، يمسك اإلحرام سوا
 الرداء كذلك. اسفله، واألعلى أيًض أعاله إلى أ

 طالب:........
ال طقطق، نعم، موجود، وهذا كله تحايل على لبس المخيط، يكرهون العقد، عقد لكن ما تدعو إليه الحاجة وال  وا 

العورة،  هذا أمر ال بد منه، خشية أن يبدو أمر محرمال بد منه، ما ال يثبت اإلزار إال به  ،يثبت اإلزار إال به
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يتحاشى الرباط، لكن إدخال بعضها  الربط عنده السيور عندهالحاجة، فال يزاد على قدر الحاجة، لكن هذا بقدر 
ن أبي شيبة، فهو مجرد يدخل معناه؟ هو يتحاشى الربط، العقد يتحاشاه، وجاء عنه منعه عند اب مافي بعض 

 هذا في هذا من دون عقد.
  ....طالب:...

 يلبس. الذيانتقبت، وهذا 
  ....طالب:...

 المقصود أنها لبست النقاب وهي ممنوعة من لبس النقاب.
 طالب:........ 
لنقاب، الكالم على ا سيأتيوال تلبس قفازين، لكن لو غطت يديها بغير القفازين ال بأس، و  ،ال، ال تنتقب

 ؟، نعم...وعلى
 طالب:........ 
أو نقاب تحت الغطاء، لو  له أثر؛ ألنه حتى لو لبس...، يلزم عليه لو لبس سروال حتى الثياب رى وهللا إني ما أ

 عاملناه معاملة النصوص قلنا بهذا.
 أحسن هللا إليك.

 .وجهه المحرم تخمير :باب
 الحنفي عمير بن الفرافصة أخبرني :قال أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني

 .محرم وهو وجهه يغطي بالعرج -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان رأى أنه
 الرأس من الذقن فوق  ما: "يقول كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني

 ".المحرم يخمره فال
 ومات هللا عبد بن واقد ابنه كفن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".لطيبناه حرم أنا لوال" :وقال ،ووجهه رأسه وخمر ،امحرمً  بالجحفة

نما :مالك قال  .العمل انقضى فقد مات فإذا ،احي   دام ما الرجل يعمل وا 
 وال المحرمة المرأة تنتقب ال": يقول كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 ".القفازين تلبس

 ،محرمات ونحن وجوهنا نخمر كنا: "قالت أنها المنذر بنت فاطمة عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ".-مارضي هللا عنه- الصديق بكر أبي بنت أسماء مع ونحن

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
أو ال كرأسه؟ فالعلماء  فهل يغطي المحرم وجهه كسائر بدنهتغطية، ال :التخمير "وجهه المحرم تخمير :باب"

عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير جاء  ايختلفون في تغطية الوجه، فالنص عن عثمان وأيًض 
وابن عمر كما جاء هنا كان يقول: ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه  ه ال بأس به، وبهذا يقول الشافعيأن وجابر
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يجوز، واختارها األكثر من  :وعن اإلمام أحمد روايتان: إحداهما ،رم تغطيته، وبهذا قال مالك وأبو حنيفةيح
 .اال يجوز، أما تغطية الرأس فال تجوز اتفاقً  :أصحابه، والثانية

 عمير بن الفرافصة أخبرني :قال أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
ألنه يرى  "محرم وهو وجهه يغطي" قرية على ثالث مراحل من المدينة "بالعرج عفان بن عثمان رأى أنه يالحنف

 جواز ذلك.
 يخمره فال الرأس من الذقن فوق  ما: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
ولذا  ؛أما تغطية الرأس فال خالف فيهاع، ال يغطيه، هذا رأي عثمان الجواز، وهذا رأي ابن عمر المن "المحرم

جاء المنع من لبس العمائم والبرانس، تغطية الوجه ليس فيها أقوى من حديث المحرم الذي وقصته دابته، سقط 
فجاء المنع من تغطية  ))كفنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه وال وجهه((عنها فمات، وجاء في صحيح مسلم: 

 ن يمنع من تغطية وجه الحي من باب أولى.وجه الميت فلئفإذا منع من تغطية الوجه، 
ن تكلم بعضهم فيهال أحد...،  وهذه الرواية في صحيح مسلم ها، ا، وقال: إن أكثر الرواة لم يذكر في الصحيح، وا 
ن الوجه كالرأس ال يغطى، وما دامت الراوية في صحيح : إوهي عمدة من يقول ،على كل حال هي في الصحيح

 م ألحد.مسلم ال كال
 بالجحفة ومات -هللا عبد بن- واقد ابنه كفن عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول هنا: 

 حرم أنا لوال :وقال" هغطى رأسه ووجه "ووجهه رأسه وخمر" االحال أنه قد مات بالجحفة محرمً و  "امحرمً 
، أما بالنسبة له فقد رفع عنه قلم التكليف ه بالحنوط لباشروا هذا الحنوط وهم محرمون و ألنه لو طيب "لطيبناه

نما": -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول اإلمام مالك  ؛شيء يمنع بالنسبة له، خالص ما دام مات هبالموت، ما في  وا 
دام مات ورفع عنه قلم  يعني رأى أنه ما "العملانقطع  فقد مات فإذا احي   دام ما -يعني بالتكاليف- الرجل يعمل

ما هو مكلف، وكأنهم يرون أن قصة ذلك الشخص الذي وقصته  وه مانع أن يفعل به ما يفعل بغيره التكليف ال
، طيب غيره ما يلبون ادابته ومنع من تغطية رأسه ووجهه أنها قضية عين خاصة به، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيً 

 .غيره ال، هذه قضية عين، ما يقاس عليه يوم القيامة؟ قالوا:
رحمه -فال يمتنع تطييب المحرم وال تغطية وجهه، وبهذا قال أبو حنيفة  "العمل انقضى فقد مات فإذا"يقول: 

نما، يعني مع من؟ مع مالك، قال: -هللا  ،-رحمه هللا-، أقر فعل ابن عمر، اإلمام مالك ...دام ما الرجل يعمل وا 
نما"قال مالك:   ."العمل نقضىا مات فإذا احي   دام مايعني بالتكاليف  الرجل يعمل وا 

، وأجابوا عن هذا بأنه وقال غيرهما: ال يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته دابته
عليه الصالة -، ويرون أن غيره ليس مثله، شهد له النبي اقضية عين، يعني العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبي  

ل أن الميت يدرج في األكفان من هامه إلى إبهامه، وال يبرز وأما من عداه فيبقى على األصل، واألص ،-والسالم
منه شيء، لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه ال يخمر رأسه، وهذا أمر متفق عليه وال 

 وجهه.
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 تلبس وال المحرمة المرأة تنتقب ال: "يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 تنتقب المحرمة، ال تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين، وجاء هذا ال "القفازين

ن كان أبو داود أشار دالحديث مرفوع عن  رواية النقاب. إلى لمز الرواية البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وا 
 طالب:........ 

تروح إلى شذوذها، وبعضهم يعني مع اإلساءة البالغة في يعني كأنه يستشم شذوذها، يس ..،لمزها يعني ما كأنها
فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة، وال تنتقب المرأة،  نساء كأنه يميل إلى قول أبي داوداستعمال النقاب من قبل ال

ة ال مفهومه أنه إذا كانت المحرم ،الحالل تنتقب اإذً  ،ما تنتقب ة؟ أنه الداللة على أنها إذا المحرمماذامن أجل 
يرى النقاب نعم الموجود اآلن، يعني سوء االستعمال جعله يحكم على هذه الرواية ، هو تنتقب فالحالل تنتقب

واقع الناس ال أثر له في النصوص، تبقى  ؟بأنها فيها ما فيها، لكن متى كان واقع الناس يؤثر في النصوص
معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين،  وأن المحرمة ال تنتقب والحالل تنتقب، لكن ما ،االنصوص نصوًص 

ذا ا، ما صار نقابً افي غطاء الوجه بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفورً  ، وا 
، وال نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية اصار سفورً  ةضبطناه ما عندنا إشكال، لو ظهر ملي واحد من البشر 

لنقاب نقاب، نحرر النقاب وال عندنا إشكال، يعني هل نحن مطالبون بأن نزيد على الثابتة في الصحيح، ا
أنت نصدر فتوى بتحريم النقاب،  ية باتباع النصوص، فإذا جاء النص.....النصوص؟ نحن نحقق هذه العبود

ن أن يحكم ، السفور الذي يزاوله النساء ال يمكاحرر النقاب يا أخي قبل، والواقع ال يحكم على النصوص أبدً 
، صحيح موحش وهللا، فال نحتاج إلى أن نمنع اموحشً  نا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي على النصوص، ورأي

النقاب، أو نضعف الرواية لسوء االستعمال، يبقى أن سوء االستعمال سيء وسفور وال يدخل في النقاب 
، وأنه اان عليه العرب قبل اإلسالم يبقى نقابً وأقروا ما ك ،الشرعي، وأما النقاب الشرعي الذي جاءت الشريعة به

 ال يفتن وال يثير وال شيء.
يعني ما يخاط بقدر اليد مع أنه يجوز، بل يلزم ستر الوجه والكفين بحضور الرجال  "وال تلبس القفازين"

 األجانب على ما سيأتي.
 أنها -بنت عمه- زبيربن ال المنذر بنت فاطمةزوجته  عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
زوجها، وهي جدتها وجدة  "الصديق بكر أبي بنت أسماء مع ونحن ،محرمات ونحن وجوهنا نخمر كنا: "قالت

علينا" لماذا؟ ألن على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال األجانب، رواه أبو داود عن  زاد في رواية: "فال تنكر
فإذا حاذونا سدلت  محرمات -صلى هللا عليه وسلم-ع رسول هللا عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن م

 ،فإذا جاوزونا كشفناه، فالمرأة المحرمة تغطي وجهها بحضرة األجانب ،إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها
 وتغطي كفيها كما تغطي سائر بدنها.

 ..وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
 
 


